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Arende
Riktlinjer for Skapande skola — forskolan och grundskolan med stod av forordningen
(2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Beslut
Statens kulturrad beslutar att anta bifogade reviderade riktlinjer far Skapande skola —
forskolan och grundskolan. Riktlinjerna galler fran och med den 3 december 2019 och
tillsvidare samt ersatter de tidigare fran 2 oktober 2018 (GD 2018:183, ADM 2018/134)
Enhetschefen for Kultur i skolan och analys ar dokumentansvarig for riktlinjen.

Arendets handlaggning och beredning
Detta beslut har fattats av generaldirektoren Steffan Forssell efter f6redragning av
handlaggaren Lykke Portfors. I beredningen av arendet har aven handlaggaren Monika
Westin, vik. enhetschef Heli Hirsch och juristen Greta von Rosen Stavind.
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Skapande

skola,

Faststallda av Kulturradets generaldirektor den 2019 -12-03. Riktlinjer galler fran och med
samma datum och tills vidare. Riktlinjerna ersatter tidigare beslutade riktlinjer Thin 2018 10-02. Hell Hirsch, vikarierande enhetschefen for Kultur i skolan och analys (KSA) är
ansvarig fdr dokumentet.

Riktlinjer far statsbidrag till Skapande skola
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1.

Inledning

Riktlinjer for Skapande skola är ett internt styrdokument som preciserar hur vi uttolkar
regelverk far att fordela och folja upp statliga bidrag till forskole - och skolhuvudman.
Syftet är att underlatta handlaggning och uppna rattssakerhet i vara bed6mningar och
beslut. Det har dokumentet ska ocksa vara tillgangligt pa Kulturradets webbplats far att
ge en tydlig bild av hur vi fordelar och foljer upp statliga bidrag.

2.

Regelverk: Syfte och definitioner

Bidraget for Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnarliga uttryck
langsiktigt integreras i forskolan, forskoleklassen, grundskolan och i vissa sarskilda
utbildningsformer. Bidraget ska ocksa oka den professionella kulturverksamheten for och
med barnen och eleverna, sa att tillgangen till kulturens alla uttrycksformer och
mojligheterna till eget skapande akar.
Det grundlaggande regelverket f6r det har bidraget finns i Forordning (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan (nedan kallad forordningen).
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De har riktlinjerna bygger ocksa pa F6rordning (2012:515) med instruktion f6r Statens
kulturrad, Myndighetsf6rordning (2007:515), Forvaltningslag (2017:900) samt Generell
f6reskrift (2013:2) f6r Kulturradets bidragsgivning, Kulturradets arbetsordning,
Kulturradets regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska malen som beslutades av
riksdagen i december 2009.
Har definierar vi nagra begrepp fran f6rordningen som är centrala f6r bidraget:

Langsiktig integrering av kulturella och konstnarliga uttryck
Bidragets syfte att medverka till langsiktig integrering nas genom de faktiska Skapande
skola - projekten som genomfors i samarbete mellan skolan, forskolan och professionella
kulturaktorer. Projekten ska ha fokus pa elevers eget skapande inom konstomrade och
ska ge dem mojlighet att fordjupa sig i och utforska konstnarliga uttryck som en del i
undervisningen. De professionella kulturaktorernas bidrar med sin kunskap och
erfarenhet med den konstnarliga ingangen och ger inspiration till nya arbetssatt och
ingangar for pedagogerna. Pa sikt medverkar detta till att konstnarliga metoder och
arbetssatt integreras i undervisningen och utveckla skolans och forskolans eget arbete
med konst, kultur och estetiska larprocesser.

Kulturverksamhet
Samtliga kulturverksamheter som erbjuder projekt inom Skapande skola ska ha fokus pa
barns och elevers eget skapande och ge dem mojligheten till f6rdjupning inom
konstomraden och konstnarliga processer. Alla projekt ska genomf6ras tillsammans med
professionella kulturaktorer verksamma inom ett konstomrade enligt bidragets kray.
Projekten kan omfatta professionella kulturaktorer inom foljande konstomraden:
arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur/berattande/skrivande, musik,
slojd/hantverk/design, teater/drama.

Professionell yrkesverksam kulturaktor
Kulturaktoren ska ha en konstnarlig utbildning inom sitt konstomrade och/eller
huvudsakligen vara yrkesverksamma inom konstomradet.
Vi kraver ocksa dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ska ligga
pa den konstnarliga processen samt kompetensen att kommunicera det konstnarliga
uttryckssattet.
Trearsprincipen
For att barn och unga ska fa mota en variation av kulturaktorer och konstuttryck ger vi
bidrag far samarbete mellan skola och en kulturaktor i hogst tre ar enligt den sa kallade
trearsprincipen.

F6r de kulturaktorer som fornyar sitt kulturutbud bade gallande uttryck och utovare kan
samarbete langre an tre ar godkannas. Kulturaktorer kan till exempel utvidga sitt
kulturutbud genom tvarkonstnarliga samarbeten.
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2.1

Vem kan soka?
Bidraget kan sokas av den som är kommunal, statlig eller enskild huvudman for
forskolan, forskoleklassen eller grundskolan eller den som är huvudman for vissa
sarskilda utbildningsformer2. Vissa sarskilda utbildningsformer betyder sarskilda
ungdomshem, sarskild undervisning far elever som vardas pa sjukhus eller en institution
som är knuten till ett sjukhus och internationella skolor pa grundskoleniva.
1

Aven huvudman for grundsarskolan, specialskolan och sameskolan kan soka.
Svenska utlandsskolor ligger utanfar skollagens omrade och kan darmed inte soka
bidraget.

2.2

Vad

gar att Mika bidrag f6r?

For ink6p av konst - och kulturprojekt som uppfyller bidragets kray.
Det betyder att projekten ska:
-

ha fokus pa barns och elevers eget skapande genom olika konstuttryck
ge eleverna majlighet till konstnarlig fardjupning inom konstomraden
genomfaras av kulturaktorer som uppfyller bidragets krav pa professionalitet
genom de konstnarliga processerna medverka till att kulturella och konstnarliga
uttryck langsiktigt integreras i forskolans och skolans verksamhet.

Foljande kostnadstyper Oven kostnadsposter i blanketten):
-

De

Mr kostnaderna gar inte att soka for:
-

-

-

-

1

2

Professionella kulturaktorer; Loner och arvoden, resor och logi
Projektkostnader; direkta kostnader relevanta for projektets genomfarande
Ovrigt; kostnader som ej ryms under posterna ovan; denna post far utgara
maximalt 20 procent av det beviljade bidraget.

administration, exempelvis samordning av Skapande skola - insatser, utvardering,
kompetensutveckling eller fortbildning av personal
teknik, materiel och b6cker som behovs i ordinarie verksamhet
skolresor, Iagerskolor eller liknande
insatser som ingar i grund - och forskolans ordinarie verksamhet
utveckling av den ordinarie verksamheten och anstallning av personal
kompensation for huvudmannens besparingar
finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De
kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigaras i
motsvarande grad fran sin ordinarie tjanst under projekttiden.

2 kap. Skollagen (2010:800)
24 kap. Skollagen (2010:800)
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2.3

Hur gar ansokan

till?

Det gar att soka skid en gang per ar via var onlinetjanst.
I sin ansokan ska den s6kande lamna den information vi efterfragar i
ansokningsomgangen. Budgeten ska beskriva de projekt som gar att soka bidrag for.

Efter att vi tagit emot en ansokan kan vi i vissa fall begara in ytterligare uppgifter for att
prova den.

Om en ansokan kommer in efter sista ansokningsdag kan vi som princip inte to med den
bidragsomgangen. Om en ansokan är ofullstandig och den sokande inte kompletterar
den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

i

Kulturradet fattar beslut om hur bidraget ska fordelas cirka 12 veckor efter sista
ans6kningsdatum.

2.4

Hur bedomer

Kulturradet ansokan?

Nar sista ansokningsdatum har passerat gar handlaggare med ansvar f6r Skapande
skola igenom alla giltiga ansokningar.
Handlaggarna bedomer varje enskild ansokan i fijrhallande till &riga ansokningar och
diskuterar fordelningen av st6det i sin helhet. Kulturradets generaldirektor fattar beslut om
bidrag.

Som forutsattning for att fa bidrag enligt forordningen ska:
-

-

Huvudmannen ha utformat en handlingsplan for utvecklingsarbetet med kultur
utifran forskolans eller skolans behov och med en beskrivning av formerna f6r
samverkan med kulturlivets parter, och
Redogor far de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga
kulturverksamheten
Skolans elever, och forskolans barn med hansyn till barnens forutsattningar, ska
ha getts tillfalle att medverka i arbetet med att planera, genomfora och folja upp
insatserna
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Bedomning och prioriteringsgrunder:

Kulturradet gar en sammanvagd bedomning av foljande i ansokningarna:
-

-

-

2.5

Tydliga projektbeskrivningar dar man redogor far lasarets projekt och med en
budget rimlig och relevant i forhallande till projekten. Huvudman med ansvar for
manga skolor behover inte redogora far alla sina projekt utan ska exemplifiera
genom att beskriva nagra utvalda projekt hur bidragets syften nas.
Projekten ska ha fokus pa barnets och elevens eget skapande och den
konstnarliga processen
Samarbete med yrkesverksamma professionella kulturaktorer
Hur huvudmannen ger barn och elever mojlighet att medverka, med hansyn till
deras formaga, i planering, genomforande och uppfoljning av aktiviteterna
Hur huvudmannen beskriver att Skapande skola projekt pa sikt kan medverka till
att kulturella och konstnarliga uttryck integreras i skolans och forskolans eget
arbete med konst och kultur
Huvudmannens forutsattningar for att genomfora projektet
Vad

!Ander

om

bidrag blir beviljat?

Kulturradet betalar ut bidraget till det plus - eller bankgirokonto som Mr till den juridiska
person som star angiven i ansokan.
Vi kommunicerar beslutet via e-post till alla sokande. Eventuella beslutsnoteringar finns
beslutet. Den som far bidrag är skyldig att folja beslutsnoteringarna nar de genomfor
projekten.

2.6

i

Vilka villkor galler for beviljade bidrag?

tam*

Far de bidrag Kulturradet beviljar galler generella villkor som
i en till
bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Dar beskriver vi de generella villkor som galler for
vara bidrag. I vissa fall kan vi besluta om sarskilda villkor och da finns de ocksa med i
bilagan.
Skapande skola - projektet ska genomforas enligt plan och bidraget ska anvandas enligt
de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som galler, kommunicerar vi till alla som
har sokt bidraget.

2.7

Hur gar redovisningen

till?

Den som far stod ska lamna in en redovisning via var onlinetjanst senast det datum som
vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Dar informerar vi ocksa
om de villkor som galler for redovisningen. Redovisningen ska ske utifran de villkor som
meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

Redovisningsblanketten ufformas utifran innehallet i riktlinjerna for bidraget,
villkorsbilagan samt generella aterrapporteringskrav i Kulturradets regleringsbrev och
instruktion.
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